
I jornades Traca sobre drogues

+ Presentació
9-9:30 

+ El projecte TRACA
9:30-10:30 

+ Judith Pardo: 
  Joves al castell
10:30-11

Pausa-cafè
+ Programa Mesures 
   Educatives (PME)
11:30-12:30 

+ Jordi Bernabeu: 
   PME a Granollers
12:30-14:30 

+ Victor Galán:
    Substàncies
9-10 

+ Contextualitzem:
 1.“Amb qui i amb què viatges”
9:30-11 

Pausa-cafè
2. “Si viatges...”11:30-12

3.  “Bon viatge”12-12:30

+ Carles Sedó: educació
  crítica amb les drogues
12:30-14:30

+ Marihuana
Fulleta vermella, groga i 
verda, el consum de moda
9-10   
+ Joan Josep Sabater:
AccióFilms: drogues i cine
10-11

 Pausa-cafè
+Fum fum fum i no és nadal

  Maria i l’entorn familiar
11:30-12:30 

+ David Sanitjas: família, 
porros i (pre) adolescents
12:30-14:30 

+ Pantalles
  Joves i entorn 2.0
9-11     
 Pausa-cafè
+ Iolanda Moragues:
   Tractament cànnabis
11:30-12:30 

+ Taula rodona:
   professionals de la 
   xarxa comunitària
12:30-14:30   

divendres 4 divendres 11 divendres 18 divendres 25

Inscripció (gratuïta) 
fins el 27 d’octubre a: 
joventut@ccgarraf.cat

Places limitades

entre les ganes de provar i les ganes de repetir...
Novembre de 2011

Lloc: Masia d’en Cabanyes
   Vilanova i la Geltrú



 

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 
08800 Vilanova i la Geltrú 

T 93 810 04 11 • F 93 810 00 55 
serveispersonals@ccgarraf.cat 

www.ccgarraf.cat 
 

I Jornades Traca sobre drogues  

“Entre les ganes de provar i les ganes de repetir… parlem del passat de les drogues i 
construïm el present” 

Dates: divendres 4, 11, 18 i 25 de novembre de 2011 

Lloc:  Sala de les voltes, Masia d’en Cabanyes - Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Durada: 20 hores (4 sessions de 5 hores). Certificat d’assistència: mínim de 3 sessions 

Adreçat a:            

 Professionals que treballen en l’àmbit social, educatiu, del lleure, sanitari, policial i 
altres, interessats/des en la prevenció i l’abordatge del consum de drogues      

Objectius:   

• Compartir el projecte TRACA, pla de prevenció en drogodependències  

• Conèixer altres propostes de prevenció en drogues      

• Oferir pautes per parlar sobre drogues        

• Facilitar informació sobre drogues pròximes a adolescents, joves i no tan joves 

Contingut: veure programa adjunt 

Ponents:     

• Lluís Cucurull; Programa de prevenció TRACA – Consell Comarcal del Garraf 

• Berta Morera; Servei comarcal de Joventut – Consell Comarcal del Garraf 

• Jordi Bernabeu; Servei de salut pública – Ajuntament de Granollers  

• Judith Pardo; educadora social – cooperativa Eines      

• David Sanitjas; Programa prevenció drogues – Mancomunitat de la Vall del Tenes 

• Victor Galán; tècnic prevenció – Energy Control  

• Carles Sedó; Associació EdPaC – Educació per l’Acció Crítica 

• Joan Josep Sabater; educador social - AccióFilms   

• Iolanda Moragues; Subsecció d’atenció a les famílies. SPOTT – Diputació de Barcelona 

• Taula rodona: professionals de la xarxa comunitària TRACA 

Inscripcions: fins el 27 d’octubre, enviant un correu a joventut@ccgarraf.cat  

Cal indicar nom i cognoms + perfil professional + lloc de treball/entitat 

Places limitades 

Amb el suport: 

                 


